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2. Do znakowania wyrobów stosuje si´ nieusuwal-
ny znacznik, który jest substancjà o nazwie chemicznej
N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno-4-
-amina (Solvent Yellow 124).

3. Do barwienia wyrobów stosuje si´ substancj´
typu Solvent Red 164 lub typu Solvent Red 19.

4. Przez prawid∏owo oznaczony i zabarwiony wy-
rób rozumie si´ wyrób, do którego dodano znacznik

w iloÊci nie mniejszej ni˝ 6,0 mg/l znakowanego wyro-
bu i barwnik typu Solvent Red 164 w iloÊci nie mniej-
szej ni˝ 6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik typu
Solvent Red 19 w iloÊci nie mniejszej ni˝ 6,3 mg/l bar-
wionego wyrobu.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 maja 2004 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

528

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie prowadzenia rachunkowoÊci przez komitety wyborcze uczestniczàce w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Euro-
pejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarzàdza si´, co na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób i tryb prowadzenia rachunkowoÊci przez
komitety wyborcze;

2) wzory sprawozdaƒ o przychodach, wydatkach i zo-
bowiàzaniach finansowych komitetów wybor-
czych, zwanych dalej „sprawozdaniami wyborczy-
mi”;

3) szczegó∏owy zakres informacji zawartych w spra-
wozdaniach wyborczych;

4) wykaz rodzajów dokumentów, jakie nale˝y za∏à-
czyç do sprawozdaƒ wyborczych.

§ 2. Komitety wyborcze prowadzà rachunkowoÊç,
stosujàc odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 wrze-
Ênia 1994 r. o rachunkowoÊci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76,
poz. 694, z póên. zm.2)) oraz przepisy niniejszego roz-
porzàdzenia.

§ 3. 1. Komitety wyborcze prowadzà ksi´gi rachun-
kowe w sposób zapewniajàcy jasne, rzetelne i prawi-
d∏owe sporzàdzenie sprawozdania wyborczego.

2. Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyj-
ne komitety wyborcze sporzàdzajà sprawozdanie wy-
borcze wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 1
do rozporzàdzenia.

3. Komitety wyborcze wyborców sporzàdzajà spra-
wozdanie wyborcze wed∏ug wzoru okreÊlonego w za-
∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

4. Wykaz rodzajów dokumentów za∏àczanych do
sprawozdania wyborczego stanowi za∏àcznik nr 3 do
rozporzàdzenia.

§ 4. Okresem rozliczeniowym komitetów wybor-
czych jest okres od dnia wydania przez Paƒstwowà
Komisj´ Wyborczà postanowienia o przyj´ciu zawia-
domienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacjà
wyborczà”, do dnia przedstawienia sprawozdania wy-
borczego Paƒstwowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Na przychody lub wp∏ywy komitetów wybor-
czych, uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wy-
borczej, sk∏adajà si´:

1) Êrodki pieni´˝ne pochodzàce z Funduszy Wybor-
czych;

2) Êrodki pieni´˝ne przekazane przez osoby fizyczne;

3) Êrodki pieni´˝ne pochodzàce z zaciàgni´tych kre-
dytów bankowych;

4) odsetki od Êrodków na rachunku bankowym.

§ 6. 1. Na koszty lub wydatki komitetów wybor-
czych, poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wy-
borczej na cele zwiàzane z wyborami, sk∏adajà si´:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Fi-
nansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93,
poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124,
poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.



1) koszty zu˝ycia materia∏ów i energii;

2) koszty us∏ug obcych, w tym op∏aty za korzystanie
ze Êrodków masowego przekazu, wykonanie ma-
teria∏ów wyborczych, koszty spotkaƒ wyborczych
i podró˝y;

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeƒ;

4) sp∏ata zaciàgni´tych kredytów bankowych;

5) wydatki zwiàzane z nabyciem sprz´tu trwa∏ego
u˝ytku;

6) pozosta∏e wydatki pieni´˝ne.

2. Zobowiàzania finansowe obejmujà równowar-
toÊç niesp∏aconych kredytów i nieop∏aconych pozo-
sta∏ych zobowiàzaƒ, w tym z tytu∏u dostaw i us∏ug na
rzecz komitetów wyborczych.

§ 7. 1. Podstawà zapisów w ksi´gach rachunko-
wych prowadzonych przez komitety wyborcze sà do-
wody ksi´gowe spe∏niajàce warunki okreÊlone w usta-
wie, o której mowa w § 2.

2. Dowody ksi´gowe dokumentujàce wp∏aty na ra-
chunek bankowy komitetu wyborczego powinny za-
wieraç numer rachunku bankowego Funduszu Wybor-
czego lub imi´ i nazwisko oraz adres osoby fizycznej
dokonujàcej wp∏aty, a w odniesieniu do cudzoziem-
ców równie˝ obywatelstwo.

§ 8. Ewidencja przychodów oraz wydatków i zobo-
wiàzaƒ finansowych komitetów wyborczych powinna
byç prowadzona w sposób zapewniajàcy uzyskanie in-
formacji niezb´dnych do prawid∏owego sporzàdzenia
sprawozdania wyborczego.

§ 9. Dokumentacj´ przyj´tych zasad rachunkowo-
Êci komitetu wyborczego opisuje pe∏nomocnik finan-
sowy.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 528)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIÑZANIACH FINANSOWYCH
KOMITETU WYBORCZEGO PARTII POLITYCZNEJ/KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO

UCZESTNICZÑCEGO W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Dziennik Ustaw Nr 53 — 2949 — Poz. 528



Dziennik Ustaw Nr 53 — 2950 — Poz. 528



Dziennik Ustaw Nr 53 — 2951 — Poz. 528



Za∏àcznik nr 2

WZÓR SPRAWOZDANIA O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIÑZANIACH FINANSOWYCH
KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW UCZESTNICZÑCEGO W WYBORACH

DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
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Za∏àcznik nr 3

WYKAZ RODZAJÓW DOKUMENTÓW, JAKIE NALE˚Y ZA¸ÑCZYå DO SPRAWOZDANIA 
O PRZYCHODACH, WYDATKACH I ZOBOWIÑZANIACH FINANSOWYCH
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1. Umowa rachunku bankowego

2. Historia rachunku bankowego

3. Umowa kredytowa

4. Dokumenty bankowe ka˝dego wp∏ywu na rachu-
nek bankowy komitetu wyborczego pozwalajàce
na identyfikacj´ wp∏acajàcego

5. Umowy, faktury, rachunki i inne dokumenty doty-
czàce kosztów i wydatków

6. Pokwitowania odbioru gotówki wyp∏aconej przez
komitet wyborczy osobom fizycznym (dowody
KW)

7. Pokwitowania odbioru materia∏ów wyborczych po-
branych od wykonawcy przez komitet wyborczy
w celu rozpowszechniania (np. plakatów, ulotek)

8. Dokumenty potwierdzajàce zagospodarowanie
sprz´tu trwa∏ego u˝ytku (np. dokumenty potwier-
dzajàce przekazanie sprz´tu na rzecz instytucji
charytatywnej)


